Resolució del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, d'inici del
procediment d'elaboració de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a millorar la formació i ocupabilitat de
personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seua contractació laboral
per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa
d'Ocupació Juvenil.

Un dels efectes més negatius de l'anterior cicle recessiu que va viure Espanya
va ser la limitació de les oportunitats laborals de la població, produint-se una
elevació generalitzada dels nivells de desocupació, i afectant especialment un
dels col·lectius que tradicionalment s'enfronten a més obstacles per a la seua
inserció laboral: els jóvens.
Si bé en els dos últims anys el panorama laboral ha mostrat símptomes de
millora, els nivells d'ocupació de la població més jove es mantenen estancats
en els últims trimestres i la taxa de desocupació d'este col·lectiu contínua sent
molt preocupant -per damunt del 45% en la Comunitat en el primer trimestre de
2017-.
Junt amb això, la necessitat d'establir per un nou model de creixement, basat
en el coneixement i en la consecució de majors neus de productivitat i
competitivitat empresarial, exigeix concentrar els recursos cap als millors
projectes d'investigació, desenrotllament tecnològic i innovació (I+D'i).
En aquest sentit, el compliment dels nivells d'excel·lència i exigència de les
diferents convocatòries públiques per a finançar estos projectes, requereix
disposar de personal qualificat de suport tècnic per a la gestió econòmica
administrativa dels diferents projectes d'I+D'i en les seues diferents fases
d'execució, des de la planificació i redacció de propostes fins a les justificació
econòmica i científica de les subvencions.
Aquest projecte normatiu pretén oferir una resposta a esta situació. D'una
banda, oferir una oportunitat laboral a la població qualificada més jove. I, d'un
altra, canalitzar estos recursos humans com a suport tècnic a les entitats
públiques d'investigació de la Comunitat per al millor servici dels projectes
d'I+D'i que desenrotllen.
L’article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, fixa el
procediment d’elaboració dels reglaments.
A més, el títol II del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la
forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la
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Generalitat, estableix l’estructura i la forma dels projectes normatius, i regula
els aspectes relatius a l’estructura, títol del projecte, índex, part dispositiva,
antefirma i annexos del mateix.
D’altra banda, el títol III de l’esmentat decret regula el procediment d’elaboració
dels dits projectes, el seu capítol I les disposicions comunes a tots els projectes
normatius i el seu capítol III, el procediment de les disposicions administratives
de caràcter general.
Per quant antecedeix,
RESOLC
Primer
Iniciar el procediment d’elaboració de l'ordre per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a millorar la formació i
ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seua
contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i
la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

Segon
Encomanar la tramitació del procediment d’elaboració, així com l’emissió dels
estudis i informes establits en l’article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, i la realització de les actuacions i informes previstos en
els articles 39 a 43 i 52 a 55 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell,
sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes
normatius de la Generalitat, a la Direcció General d'Universitat, Investigació i
Ciència, així com qualsevol altra actuació exigida per la normativa sectorial
corresponent.
EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT.
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